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AUGI PAVASARĪ-2 



Mācību darba plāns. Saturs. Sasniedzamie rezultāti 
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Tēma Aktivitāte Rezultāts 

1. Dzejolis “Pūpolītis”. Klausīšanās, dzirdētā 

izpratne. 

Stāsta, par ko ir dzejolis. Pēc 

dzirdes atkārto dzejoli pa 
vienai ridai. 

2. Pirmie pavasara ziedi. 

Īpašības vārdi, krāsas. 

Iepazīsimies ar savvaļas 

ziediem, kas paši pirmie 

uzzied mūsu Latvijā.  

Attēlu vērošana, stāstījums, 

klausīšanās, jauno dzirdēto 

sarežģīto vārdu atkārtošana.  

 

Kustību pauze 

Nosauc attēlā redzamos 

pirmos pavasara augus. 

Nosauc krāsas, kādā ir augi. 

Atpazīst augus dzīvajā dabā.  
 

3. Krājums “Pasakas par 

ziediem”, A.Sakse. 

Īsumā par rakstnieci. Kā 

radās pasakas par ziediem. 

Pasakas klausīšanās. 

Nosauc vārdā un uzvārdā 

krājuma “Pasakas par 
ziediem” autori. 

4. Pasaka par vijolīti. Pasakas klausīšanās. Atstāsta, par ko bija pasaka, 
atbild uz jautājumiem. 



4 TĒMAS 
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1. Dzejolis “Pūpolītis”.  

 
2. Pirmie pavasara ziedi. 

 
3. Krājums “Pasakas par ziediem”. 

 
4. Pasaka par vijolīti. 

 
 



“Pūpolītis” 
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Pilns sudraba pūpoliem vītola zars - 

Un tagad es zinu: ir pavasars. 

Kaut pazarēs vietām vēl patvēries sniegs, 

Smej strautiņi gravās un visur tāds prieks, 

Ka smejos es arī, – no visas sirds, 

Un saule pār mani tik zeltaina mirdz. 

Kur paskatos, viss ir tāds smaidīgs un jauks, – 

Es saulei un sudraba pūpoliem draugs. 



4 TĒMAS 

24.03.2020 5 

1. Dzejolis “Pūpolītis”.  

 
2. Pirmie pavasara ziedi. 

 
3. Krājums “Pasakas par ziediem”. 

 
4. Pasaka par vijolīti. 

 
 



Uzspīd saulīte, un pērnā zāle pēkšņi “atdzīvojas” – tajā uzlaukst daudzas 

dzeltenas “saulītes” – parastās māllēpes. Tās spēj uzziedēt agrā pavasarī, jo 

augšanai nepieciešamo enerģiju iegūst no barības vielām, ko pērnajā gadā ir 

uzkrājušas sakneņos. Māllēpes ir ārstnieciskie augi. No tām gatavo preklepus tēju. 

Pirmie pavasara augi 

M Ā L L Ē P E S 
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Pirmie pavasara augi 

V Ī T O L I  U N  K Ā R K L I 

24.03.2020 7 

Kad dienas ir kļuvušas siltākas un saulainākas, ceļmalās, mežmalās un grāvmalās 

sāk ziedēt vītoli un kārkli. Par kārkliem sauc vītolu dzimtas krūmus. Krūmiem 

atšķirībā no kokiem ir vairāki stumbri. Vītoliem un kārkliem vālītēs vai spurdzēs 

sakārtotus ziedus sauc par pūpoliem. 



Pirmie pavasara augi 

Z I L Ā  V I Z B U L Ī T E 
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Drīz pēc sniega nokušanas mežos un krūmājos visā Latvijā sāk ziedēt zilā 

vizbulīte. Vienai zilai vizbulītei cits pēc cita var izplaukt līdz trīsdesmit ziedi. Zila 

vizbulīte ir populārs augs, ko tirgus sievas lasa grozos un pārdod, sasietus mazos 

pušķīšos.  



Pirmie pavasara augi 

V I Z B U Ļ I 
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Vizbuļus bieži nepareizi sauc par vizbulītēm. Pie mums aug trīs vizbuļu sugas – 

baltais vizbulis, dzeltenais vizbulis un meža vizbulis. Meža vizbulis ir 

visskaistākais, to mēdz saukt arī par balto anemoni. Meža vizbulis ir reti 

sastopams un saudzējams, tas ir ierakstīts Latvijas Sarkanajā grāmatā. 



Pirmie pavasara augi 
P A K R Ē S L Ī T E  U N  B E Z S L A V Ī T E 

Ne visiem pavasara ziedaugiem ir krāšņi un viegli pamanāmi ziedi. Pamīšlapu 

pakrēslīte aug mitrās pļavās, gravās, purvu, ezeru un strautu malās. Pakrēslītei ziedi ir 

sīki, sastāv no četrām deltenām kauslapām. Vēl grūtāk var pamanīt ziedus muskusa 

bezslavītei. Bezslavītes ziedi sakopoti galviņveida ziedkopās. Tās aug krūmājos un 
ēnainās vietās. 
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Pirmie pavasara augi 

P A R A S T Ā  K U M E Ļ P Ē D A 

Parastā kumeļpēda aug ēnainos mežos un krūmājos. Zied nelieliem, 

sarkanbrūniem ziediem, ko mēs parasti nepamanam. Kumeļpēdai ir piparu smarža 

un garša. Tā satur indīgu vielu azarīnu. Kumeļpēdai lapas visu gadu ir zaļas, tāpēc 

to audzē dekoratīvos nolūkos ēnainās vietās. 
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Pirmie pavasara augi 

Z E L T S T A R Ī T E S  U N  M A Z P U R E N Ī T E 
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Mazās zeltstarītes aug galvenokārt upju ielejās. Tie ir sīki augi, kuri drīz pēc 

ziedēšanas iet bojā. Zeltstarītes ziedi ir zaļgandzeltenā krāsā. Pavasara 

mazpurenītei ir ieapaļas, sirdsveida, koši zaļas, spīdīgas lapas un koši dzeltenie 

ziedi. Pavasarī tās upju palieņu pļavās un parkos veido krāšņus ziedu paklājus. 



Pirmie pavasara augi 

PANĀTRES UN DZELTENĀ ZELTNĀTRĪTE 
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Baltā panātre ir ārstniecības augs. No panātru ziediem var izsūkt saldo nektāru. 

Baltās panātres ziedus drīkst arī ēst. Dzeltenā zeltnātrīte aug ne tikai mežos, to 

audzē dekoratīo lapu dēļ arī akmeņdārzos.  



Pirmie pavasara augi 

V I J O L Ī T E S  
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Pie mums sastopamas 17 dažādu sugu vijolītes. Tīruma vijolīte zied ar sīkiem, 

dzelteniem ziediem. Trejkrāsu vijolītei ir daudz lielāki ziedi violetā, zilā, dzeltenīgā un 

baltā krāsā. Smiltainā vijolīte zied ar gaiši ziliem un violetiem ziediem. No smaržīgas 

vijolītes ar tumši violetiem ziediem iegūst ēterisko eļļu, ko izmanto ārstniecībā un 
kosmētikā.  



4 TĒMAS 
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1. Dzejolis “Pūpolītis”.  

 
2. Pirmie pavasara ziedi. 

 
3. Krājums “Pasakas par ziediem”. 

 
4. Pasaka par vijolīti. 
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Kustību pauze 



Pasaku krājums “Pasakas par ziediem” 

ANNA SAKSE (1905-1981) 
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Latviešu tautas rakstniece. Viņas mamma bija stāstītāja, un arī  

vectēvs ļoti daudz stāstījis viņai dažādus nostāstus un pasakas.  

Bērnībā Anna auga laukos. Viņas tēvs ieaudzināja meitā ļoti lielu  

interesi un mīlestību par dabu. Priecāties par ziediem rakstniece  

                                                iemācījās jau agrā bērnībā. 

                                                 

                                                 A.Sakse ir sarakstījusi dažādas  

                                                 grāmatas, bet par iemīļotāko viņas 

                                                 darbu var uzskatīt grāmatu  

                                                 ''Pasakas par ziediem''. 

 

 

 

                         Vai zini, kā radās  

                          pasakas par ziediem?  



Pasakas par ziediem 

Gleznotie ziedi 
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Mākslinieka Kārļa Sūniņa gleznotie ziedi sākotnēji bija paredzēti citai grāmatai, kuru 

neizdeva. Lai darbi neaizietu zudumā, rakstniece par katru akvarelī attēloto ziedu 

sacerēja pasaku, un tapa “Pasakas par ziediem”. Mākslinieks Kārlis Sūniņš (33). 



Pasakas par ziediem 

Gleznotie ziedi 
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Annas Sakses pasakas ieved dažādu ziedu pasaulē. Rakstniece ļoti smalki izjūt 

cilvēkā iekšējo pasauli un tāpēc viņas pasakās ir tik daudz stāstīts par mīlestību, 

jūtu daudzveidību, pasakās rakstnieces parāda cilvēka rakstura un iekšējās 

pasaules daudzšķautnainību. Šeit reālā dzīve mijas ar pasakaino un brīnumaino. 



Pasakas par ziediem 

Gleznotie ziedi 
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Pasakās ziedi ir pielīdzināti cilvēkiem, ar dažādām īpašībām un dažādiem 

raksturiem. Un rakstniece katrā pasakā  ir saglabājusi arī mūsu tradicionālo 

priekšstatu par ziediem. Viņas Vijolīte ir kautra un bikla, Magone - neganta un 

kaisla, Lilija - līgavas uzticības un nevainības simbols. 



4 TĒMAS 
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1. Dzejolis “Pūpolītis”.  

 
2. Pirmie pavasara ziedi. 

 
3. Krājums “Pasakas par ziediem”. 

 
4. Pasaka par vijolīti. 

 
 



Pasakas par ziediem 

“VIJOLĪTE” 
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1. Dzejolis “Pūpolītis”.  

 
2. Pirmie pavasara ziedi. 

 
3. Krājums “Pasakas par ziediem”. 

 
4. Pasaka par vijolīti. 

 
 



 

 

 

  

24.03.2020 24 

Mājas darbs 



Mājas darbs. 

Uzdevumi: 

 

1. Pārskati vēlreiz prezentācijas 2.tēmu “Pirmie pavasara ziedi”. Atrodi to 

augu nosaukumus, kuri ir uzrakstīti kopā ar īpašības vārdiem. 

 

2. Savā rakstu darbu burtnīcā, lūdzu, noraksti šo augu nosaukumus un ar 

parasto zīmuli pasvītro īpašības vārdus.  

 

3. Kopā ar pieaugušo vingrinies pa rindiņai atkārtot un iegaumēt dzejoli 

“Pūpolītis”. 
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PALDIES! 



Izmantotie resursi: 

 M.Kusiņa “Pavasara ziedi”; 

 A.Sakse “Pasakas par ziediem”; 

 tekstu grāmatiņa 1. klasei 2.daļa “Lasīsim”. 
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